Vergunningen
Aanvragen, vergunningen en meldingen liggen ter inzage in het gemeentehuis. Wilt u
stukken inzien? Maak dan een afspraak.
Ingediende aanvragen omgevingsvergunning
Bakel:
- kappen van een boom, Hilakker 6a (2040-2016) activiteit kappen ingekomen 1
februari 2016
- verbouwen van een woonhuis, Geneneind 10 (1871-2016) activiteit bouwen
ingekomen 30 januari 2016
- oprichten woonhuis, Berkengraaf 1 (2676-2016) activiteit bouwen ingekomen 11
februari 2016
Elsendorp:
- uitbreiding overkapping, verbouwing bijgebouw tot paardenstal en oprichten van een
werktuigen- en machineberging en sleufsilo, Paradijs 19 (2785-2016) activiteit
bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening ingekomen 12
februari 2016
- statische opslag, Elsendorpseweg 79 (2408-2016) activiteit handelen in strijd met
regels ruimtelijke ordening, werk of werkzaamheden uitvoeren en
milieuneutraal veranderen ingekomen 5 februari 2016
Gemert:
- oprichten van een erker, Deken van den Heuvelstraat 77 (2094-2016) activiteit
bouwen ingekomen 2 februari 2016
- oprichten van een tuinhuis/overkapping, Melkster 8 (1903-2016) activiteit bouwen
ingekomen 31 januari 2016
- bouwen carport, Fielepien 8 (2667-2016) activiteit bouwen ingekomen 11 februari
2016
- oprichten van een schuur, Virmundtstraat 86 (1860-2016) activiteit bouwen
ingekomen 30 januari 2016
- plaatsen van reclameborden, Nieuwstraat 20 (2405-2016) activiteit reclame
plaatsen ingekomen 5 februari 2016
Handel:
- kappen van bomen, Grintweg 5 (983-2016) activiteit kappen ingekomen 7 februari
2016
- bouwen van een carport, Landmeerseweg 20 (2258-2016) activiteit bouwen
ingekomen 4 februari 2016
Milheeze:
- vellen van een eik, Peeldijk 8 (2463-2016) activiteit kappen ingekomen 9 februari
2016
- oprichten van een woonhuis met bijgebouw en zwembad, Mastbroek ong. (19842016) activiteit bouwen ingekomen 1 februari 2016
De aanvragen hebben betrekking op vergunningplichtige activiteiten, maar in dit stadium kan
geen bezwaarschrift worden ingediend. Dat kan pas als de vergunning is verleend.
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Elsendorp:

-

het toevoegen van een volwassen paard binnen bestaande bebouwing bij een
veehouderij, Keizersven 31 (80367-2015 en 80253-2015) activiteit beperkte
milieutoets en handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden
verzenddatum 19 februari 2016

Gemert:
- intrekking van de gehele vergunning voor het houden van varkens, Kattevlaas 4
(95160-2015) activiteit milieu verzenddatum 19 februari 2016
Tegen deze besluiten kan door iedereen binnen zes weken na de datum van verzending een
gemotiveerd zienswijze worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.
Indienen zienswijze
De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen gedurende zes
weken ter inzage. In deze periode kan iedereen een gedetailleerde zienswijze indienen bij
het college van burgemeester en wethouders (Postbus 10.000, 5420 DA Gemert). De
zienswijze moet worden ondertekend en tenminste bevatten de naam en adres van de
indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift is
gericht en de gronden van het beroepschrift.
Voor het inbrengen van mondelinge zienswijzen kan een afspraak worden gemaakt met het
Loket Bouwen en Wonen.
___________________________________________________________________
Verleende omgevingsvergunningen
Bakel:
- plaatsen van gevelreclame en vlaggenmasten, Auerschootseweg 17 (91567-2015)
activiteit bouwen en afwijken bestemmingsplan verzenddatum 4 februari 2016
- verbouwen van een woonhuis, Klaproosstraat 7 (1317-2016) activiteit bouwen
verzenddatum 4 februari 2016
Gemert:
- oprichten van elf woningen, Groeskuilenstraat 41 t/m 43 (oneven) en President
Verhofstadtstraat 1 t/m 7a (oneven) (94504-2015) activiteit bouwen en afwijken
bestemmingsplan verzenddatum 11 februari 2016
- vellen van 3 bomen, Scheiweg 6 (983-2016) activiteit kappen verzenddatum 4
februari 2016
- plaatsen van een woonunit, Fielepien 26 (94183-2015) activiteit bouwen en
afwijken bestemmingsplan verzenddatum 4 februari 2016
Tegen deze besluiten kan door iedere belanghebbende binnen zes weken na de datum van
verzending een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van
burgemeester en wethouders.
Indienen bezwaarschrift
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten de naam en adres van
de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is
gericht en de gronden van het bezwaar.
Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de vergunde activiteit wordt stopgezet.
Indien er sprake van spoed is, gelet op de betrokken belangen, kunt u nadat u een
bezwaarschrift heeft ingediend, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in ’sHertogenbosch (Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch) verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen. Hierbij dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd.

